
 

Opis zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO 

WP 2014-2020 (z dnia 28 listopada 2017 r.) obejmuje: 

1) Zmiany w zapisach SZOOP RPO WP 2014-2020: 

 w rozdziale I. Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji: 

 w opisie pozakonkursowego trybu wyboru projektów dodano zapisy mówiące, iż 

projekty pomocy technicznej nie będą podlegać już procesowi identyfikacji, 

 dodano zapisy, zgodnie z którymi w skład KOP mogą również wchodzić 

pracownicy tymczasowi. 

 w opisie Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 

dodano typ projektu 5. Podkarpackie Centrum Innowacji, 

 w opisie Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości dodano typ projektu 

5. Sieciowanie MŚP. 

2) Zmiany w załączniku nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR: 

 w preambule do kryteriów formalnych, merytorycznych oraz formalno-merytorycznych 

wskazano katalog zmian, których wprowadzenie nie jest dopuszczalne na etapie 

oceny projektów w ramach składanych korekt i uzupełnień, 

 w opisie kryteriów: 

 formalnych standardowych, merytorycznych standardowych, formalno - 

merytorycznych standardowych, 

 formalnych specyficznych dla działań 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, 

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (typ projektu 2 i 3), 3.3.2 Redukcja 

emisji oraz 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), 

 merytorycznych specyficznych i merytorycznych jakościowych dla działań: 

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia (typ projektu 2), 

3.2 Modernizacja energetyczna budynków, 3.3.1 Realizacja planów 



niskoemisyjnych (typ projektu 2 i 3), 3.3.2 Redukcja emisji oraz 6.2.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy)  

wprowadzono zapis dotyczący możliwości poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie 

danego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej), 

 w kryteriach formalnych standardowych i merytorycznych standardowych w ramach 

I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – projekty pozakonkursowe uwzględniono 

również typ projektu 5. Podkarpackie Centrum Innowacji,  

 w kryteriach formalnych specyficznych dodano kryterium pn. Identyfikacja projektu 

w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania odnoszącego się do typu projektu 

5. Sieciowanie MŚP w ramach Działania 1.3. 

3) Aktualizację załącznika nr 3b Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFS, poprzez 

modyfikację formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów 

konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań 

współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, jak również 

kryteriów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych 

ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020. 

4) Aktualizację załącznika nr 4 Ramowe Plany Działań RPO WP 2014-2020 poprzez 

wprowadzenie Ramowych Planów Działań dla wszystkich konkursów zaplanowanych na 

I półrocze 2018 r. w zakresie osi priorytetowych VII – IX (w tym dla projektów 

pozakonkursowych w zakresie wsparcia stypendialnego dla uczniów). 

5) Aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego. 

6) Zmiany w załączniku nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w 

ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR poprzez 

dodanie zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 1.2 dla 

typu projektu 5. Podkarpackie Centrum Innowacji. 

7) Zmiany o charakterze aktualizacyjnym i redakcyjnym. 

 
 

 

Rzeszów, 12.12.2017 r. 


